
  

 

Olimpiada de Religie - Alianța Evanghelică din România 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 

CLASA A VII –A 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timpul de lucru este de 3 ore 

10 puncte se acordă din oficiu 

 

 

Subiectul I                                                                                                                   30 de puncte 

 

Citiți cu atenție textul următor și răspundeți corect tuturor cerințelor formulate mai jos: 

 

El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis: „Iată, semănătorul a ieşit să semene. Pe 

când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o. O 

altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a 

găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a 

uscat. O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o. O altă parte a căzut în 

pământ bun şi a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul, şaizeci, şi altul, treizeci 

 

 (Evanghelia după Matei 13:3-8) 

 

a) Numiți titlul sub care mai este cunoscută pilda de mai sus . 

b) Enumerăți pildele cuprinse în Evanghelia după Matei, capitolul 13.  

c) Identificați în text care sunt cele patru tipuri de teren, unde a căzut sămânța. 

d) Prezintați semnificațiile celor patru tipuri de teren, unde a căzut sămânța. 

e) Explicați de ce, Domnul Isus, le-a vorbit oamenilor în pilde. 

 

 

Subiectul  al II-lea                                                                                                     20 de puncte  

 

Redactați o compunere de 15-20 rânduri cu titlul Milostenia Creștinului, inspirându-vă din 

Predica de pe munte a Domnului Isus din Evanghelia după Matei, capitolele 5-7 în care să 

folosiți: 

 

-definirea milosteniei 

-condiția subliniată de Domnul Isus, cu privire la modul cum trebuie făcută milostenia 

-termenul  ,,ipocrizie” 

-un exemplu de faptă de milostenie, descris pe paginile Scripturii 

Notă: Ordinea abordării cerințelor în cuprinsul textului este la alegere.  

 



  

 

 

Subiectul  al III-lea                                                                                                   40  de puncte    

           

Pornind de la textul:  

  

„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 

 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 

până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om 

mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, 

purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de 

amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la 

Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă 

fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se 

zideşte în dragoste.”   (Epistola Apostolului Pavel către Efeseni 4:11-16) 

 

 Alcătuiți o compunere de 1-2 pagini (300-600 cuvinte)  în care să valorificați adevărul potrivit 

căruia  Isus este ziditorul Bisericii Sale . Veți avea în vedere  

 

a) Definirea termenului ,,Biserică” și explicarea  sintagmei ,,zidirea trupului lui Hristos” 

b) Trei modalități prin care Domnul Isus Își zisește Biserica 

c) Explicarea  relației dintre Hristos și Biserică, pe baza  metaforei din textul dat  

d) Un răspuns corect adresat unuia care spune ,, Ei vor cunoaște că suntem creștini prin dragostea 

noastră, nu prin corectitudinea doctrinară” 

 

 Dați compunerii un titlu sugestiv și relevant conținutului prezentat   . 

 

Pentru a obține punctajul maxim vei avea în vedere următoarele repere: 

-respectarea structurii specifice compunerii (introducere, cuprins, încheiere) 

-înlănțuirea logică a ideilor 

-abordarea creativă a subiectului 

-utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta Scriptură 

-încadrarea în limita de spațiu  

  



  

Olimpiada de Religie - Alianța Evanghelică din România 

Etapa națională 

1-5 mai 2019 
10 puncte se acordă din oficiu 

Clasa a VII-a 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Subiectul I                                                                                                         30 de puncte  

a) 2 puncte pentru identificarea, Pilda Semănătorului 

b) 1 punct pentru precizarea fiecărei pilde, dintre cele opt. În total 8 puncte 

c) 1 punct pentru fiecare tip de peren identificat.  În total 4 puncte 

d) 3 puncte pentru precizarea semnificației fiecărui tip de teren. În total 12 puncte 

e) 4 puncte pentru explicarea corectă a motivației faptului ca Domnul Isus le-a vorbit în pilde. 

Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2 puncte. 

 

Subiectul al II-lea                                                                                                      20 de puncte 

- 5 puncte pentru definirea milostenie. 3 p pentru definirea aproximativă a termenului milostenie 

- 5 puncte pentru precizarea condiției  subliniate de Domnul Isus, cu privire la modul cum 

trebuie făcută milostenia 

-5 puncte pentru folosirea corectă, în context a termenului ,,ipocrizie”. 3 puncte pentru folosirea 

aproximativ corectă a termenului 

-5 puncte pentru specificarea unui exemplu de milostenie descris pe paginile Scripturii 

  

 Subiectul al III-lea                                                                                                    40 de puncte   

a)  2 puncte pentru definirea termenului ,,Biserică” și 2 puncte pentru explicarea  sintagmei 

,,zidirea trupului lui Hristos” 

b) 2 puncte pentru fiecare modalitate prin care Domnul Isus Își zisește Biserica. În total 6 

puncte 

c) 8 puncte pentru  explicarea  relației dintre Hristos și Biserică, pe baza  metaforei din textul 

dat. 5 puncte pentru o explicație parțial corectă.  

d) 3 puncte pentru sublinierea insuficienței ,,iubirii fără adevăr” și 3 puncte pentru sublinierea 

insuficienței ,,adevărului fără iubire”, 4 puncte pentru sublinierea importanței ,,iubirii însoțite de 

adevăr”. În total 10 puncte. 6 puncte pentru un răspuns parțial corect și complet     

-2 puncte pentru titlul sugestiv dat compunerii.   

-2 puncte pentru respectarea structurii specifice compunerii (introducere, cuprins, încheiere) 

-2 puncte pentru înlănțuirea logică a ideilor 

-2 puncte pentru abordarea creativă a subiectului 

- 2 puncte pentru  utilizarea adecvată a limbajului religios și citarea din Sfânta Scriptură 

- 2 puncte pentru încadrarea în limita de spațiu 


